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Na de wedstrijd van afgelopen zaterdag, mocht Set-Up dames 1 maandagavond weer 

aan de bak tegen S.V.M.-dames 1. Conclusie op maandagavond een inhaalwedstrijd 

is niet dames 1 haar favoriet. 

 

Iedereen had weer zin in de wedstrijd. Vooral na de winst van zaterdag 

wouden wij deze wedstrijd tegen SVM ook graag winnen. Helaas mocht 

het niet zo zijn. Zelf begonnen wij de eerste set slordig en er werden 

veel eigen fouten gemaakt. Doordat wij een aantal punten achter elkaar 

tegen hadden werd het enthousiasme ook steeds minder. De eerste set 

hebben we dan ook verloren met 25-19. 

 

De eerste set wilden we maar al te snel vergeten. SVM is een stabiel 

team, wij kregen de bal dan ook niet makkelijk op de grond. Set-Up 

kreeg de pass moeilijk onder controle, waardoor de aanvallen ook niet 

goed konden worden gemaakt. Wij konden moeilijk ons eigen spel 

spelen en verloren de moed al snel. Het eindresultaat was dan ook niet 

in ons voordeel. Ook de tweede set ging naar SVM met 25-17. 

 

2-0 achter in sets was nou niet wat wij graag wilden. Omdat wij nu met 

2 sets achter stonden kregen de spelers allemaal weer energie om dit 

te gaan veranderen. Wij gingen voor de 5 sets. Wij mochten beginnen 

met de serve en konden gelijk goed druk zetten. Opeens stond Set-Up 

voor met een stand van 6-0. Hierdoor kregen de spelers weer het 

vertrouwen die we nodig hadden. Het enthousiasme was er weer en 

ook werd er goed aangemoedigd vanaf de zijlijn. Verdedigend ging het 

ook stukken beter en zo kon er ook goed aangevallen worden. Op pure 

wilskracht werd deze set gewonnen met 22-25  

 

Set-Up zag nu echt wel de kans om de voor de 5 sets te gaan. Om dit te kunnen bereiken 

moesten wij met dezelfde vertrouwen als in set 3 door gaan knokken. Er moest zeker nog wel 

wat gebeuren. Er werden lange rally’s gespeeld en moeizaam kwam Set-Up aan haar punten. 

Wij bleven hoop houden om ook deze set binnen te halen. Er werd fanatiek gespeeld en ook 

veel aangemoedigd. Helaas was dit net niet genoeg en verloren wij deze set met 25-23   

 

Een wedstrijd waarin we hard hebben moeten werken en bij vlagen iets van onszelf hebben 

kunnen laten zien. Lang kunnen we er niet over in zitten want zaterdag staat alweer de 

volgende competitiewedstrijd gepland tegen L.V.C ds.1. Jullie support is daarbij van harte 

welkom, tot dan! 

Dyan Koning 


